
SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS              PÖYTÄKIRJA 9/2015

Kokousaika: ma 9.11.2015 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen)
Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7

Läsnä:
Jussi Mäkelä, puheenjohtaja
Anja Hinkkanen, jäsen
Anneli Raittinen, varajäsen (Vierunen)
Antti Niemi, jäsen
Hanna Ranssi-Matikainen, jäsen
Heikki Pynnönen, jäsen
Hertta Sirkiä, jäsen
Karita Toijonen, jäsen
Lea Purhonen, varapuheenjohtaja

Maarit Vierunen, jäsen
Maija Saario, jäsen
Marja Lindholm, jäsen
Pekka Huhtinen, jäsen
Timo Raittinen, jäsen
Veikko Laitinen, varajäsen (Sopanen)
Ville Jalovaara, jäsen
Helena Salo, sihteeri

Poissa: Maarit Vierunen, Satu Sopanen Kutsuttuna: Diakoniatyön tiimi

Hartaus: virren valitsi Anneli Raittinen.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.34.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, 14/14.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Annettiin tiedoksi.

4. Pöytäkirjantarkistajien valinta

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorot määräytyvät
jakelulistan mukaisessa järjestyksessä. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä seuraavassa kokouksessa.

Esitys Valitaan pöytäkirjan tarkistajiksi Hanna Ranssi-Matikainen ja Heikki Pynnönen.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

5. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Perustelluista syistä voidaan ehdottaa esityslistan käsittelyjärjestyksen muuttamista.

Esitys Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Esitys hyväksyttiin.
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6. Toimintakulttuurin muutos palaute

Käymme arviointi- ja palautekierroksen toimintakulttuurin muutoksen ensimmäisen vaiheen keskeisistä
ehdotuksista ja projektiryhmien väliraporteista (liite 1). Liitteessä 2 on työyhteisöstä kerättyä palautetta.
Palaute on lähetettävä marraskuun loppuun mennessä yhtymään.

Esitys SN lähettää palautteen yhtymään.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

7. Talouden sopeuttamissuunnitelma

YKN päätti kokouksessaan 9.10. pyytää seurakuntaneuvostoja laatimaan seurakunnan kustannustason 15 %
sopeuttamissuunnitelman vuosille 2016–2018. Liitteessä 3 on alustava suunnitelma. Isoin tekijä joka vaikuttaa
kustannustason alentamiseen on henkilöstön palkat. Toiseksi suurin kuluerä on toimitilojen vuokrat, ja niitä
olemme pakotetut vähentämään. Liitteessä 4 on Tilaselvitys.

Myrskylinnun tilan säilyttämiseksi on Vuosaaren seurakuntaan lähetetty vetoomus (liite 19).

Esitys  SN lähettää sopeuttamissuunnitelman yhtymään.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

8. Seurakunnan strategiatyöskentelyn toteuttajan valinta

Neuvosto päätti kokouksessaan 8/2015 pyytää Gustafssonilta ja Salmelta tarkennetut tarjoukset 1.1.2016
alkavaan strategiatyöskentelyyn. Liitteessä 5 on kirkkoherran lähettämä sähköposti, jossa on ohjeistus
tarkennettuihin tarjouksiin. Sähköpostin liitteenä ehdokkaat saivat myös esityksen strategiatyön aloittamisesta
Vuosaaressa neuvostolle (liite 6) sekä seurakuntaneuvoston lausunnon Kirkko Helsingissä –strategia
luonnoksesta (liite 7). Liitteessä 8 on Gustafssonin tarjous ja liitteessä 9 Salmen. 10/3 2 tyhjää

Asiasta äänestettiin ja äänet jakaantuivat seuraavasti: Gustafsson 10 ääntä (Hinkkanen, Niemi, Ranssi-
Matikainen, Pynnönen, Sirkiä, Toijonen, Purhonen, Raittinen A, Saario, Lindholm), Salmi 3 ääntä (Raittinen T,
Jalovaara, Mäkelä) ja 2 tyhjää (Huhtinen, Laitinen). Äänestyksen perusteella seurakuntaneuvosto valitsi
strategiatyön toteuttajaksi Sari Gustafssonin.

Esitys SN päättää kumman tarjouksen se valitsee.

Päätös SN valitsi strategiatyön toteuttajaksi Sari Gustafssonin.

9. Isonvillasaarentie 1 kerhotilan vuokrasopimuksen purkaminen

Partiolippukunta Vuosaaren Vesipääskyjen kolo on seurakuntamme tiloissa Isonvillasaarentie 1
kerhohuoneessa. Olemme vuosikausia tukeneet partiota sekä toimintamäärärahoin että ilmaisin vuokratiloin.
Vuonna 2015 tuen suuruus on 1.725 € toimintamäärärahaa sekä 10.170 € vuokratukea eli yhteensä 11.895 €.
Näin suureen taloudelliseen avustukseen meillä ei ole enää varaa.

Yhteinen tavoitteemme on, että Vesipääskyt voisivat jatkaa nykyisessä kolossaan, sillä sen menettäminen
veisi Vesipääskyjen toimintamahdollisuudet. Kirkkoherra ja lippukunnanjohtaja keskustelivat syksyn alussa
mahdollisuudesta, että Vuosaaren Vesipääskyt maksaisivat seurakunnalle vuokraa vuodesta 2016 lähtien
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5.000 € vuodessa. Vesipääskyt selvittelivät asiaa, ja katsoivat, etteivät he pysty näin isoon vuokraan. Sen
sijaan he ehdottivat, että he luopuisivat toimintamäärärahasta, joka heille on jo talousarviossamme budjetoitu.

Lokakuun lopulla selvisi, että seurakunnan maksama sisäinen vuokra kiinteistötoimistolle vuonna 2016 on
2.460 € korkeampi kuin yhtymän As. Oy Säästökarille maksama vuokra. Tämän johdosta kirkkoherra ja
lippukunnan johtaja ovat suunnitelleet, että molemmat esittävät päättäviin elimiinsä kerhohuoneen
vuokrajärjestelyjen uusimista. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että seurakuntaneuvoston päätökselle
yhtymä irtisanoisi vuokrasopimuksensa asunto-osakeyhtiön kanssa, joka puolestaan allekirjoittaisi uuden
vuokrasopimuksen partion kanssa. Tämän jälkeen seurakunta maksaisi Vesipääskyjen vuoden 2016 vuokran
(8.155 €) kokonaisuudessaan, ja seuraavina vuosina tuki vähenisi suhteessa saman verran kuin muutkin
seurakunnan työalat joutuvat säästämään. Vesipääskyjen tulevaisuus on näin turvattu yhtenä seurakuntamme
kustannuspaikkana.

Kirkkoherra on ollut yhteydessä kiinteistötoimistoon, isännöitsijään ja As. Oy Säästökarin hallituksen
puheenjohtajaan. Kaikki ovat suhtautuneet myönteisesti tähän uudelleen järjestelyyn. Ensi vuoden sisäiset
vuokrat on jo yhtymässä päätetty, mutta kiinteistöjohtaja Heinonen on luvannut, ettemme joudu maksamaan
Isonvillasaarentiestä, sillä vuokrasopimuksen purettua kiinteistötoimistolle ei tule enää tilasta kuluja.

Kirkkoherra lähetti As. Oy Säästökarin hallitukselle esityksen, että seurakunnan irtisanottua vuokrasopimuksen
taloyhtiö tekisi uuden sopimuksen samoilla ehdoilla Vesipääskyjen kanssa (liite 10). As. Oy Säästökarin
hallitus hyväksyy esityksen (liite 11). Vuosaaren Vesipääskyjen hallitus käsittelee asiaa 5.11. kokouksessaan.

Esitys SN päättää

1) luopua Isonvillasaarentie 1 kerhohuoneesta ja pyytää Helsingin seurakuntayhtymän
kiinteistötoimistoa irtisanomaan vuokrasopimuksen päättymään 31.12.2015.

2) nostaa Vuosaaren Vesipääskyille myönnetyn toimintamäärärahan ensi vuonna 8.155 euroon.
Seuraavina vuosina toimintamääräraha vähenee suhteessa saman verran kuin muiltakin
seurakunnan työaloilta.

Päätös SN päätti

1) hyväksyä esityksen.

2) hyväksyä esityksen.

10. Seurakuntapastorin virkavapaa-anomus

Pastori Hanna Piira anoi virkavapautta tuomiokapitulilta, mutta seurakuntaneuvosto ei puoltanut anomusta
kokouksessaan SN 7/2015. Piira on selvittänyt kapitulista, että hän voi tehdä uuden anomuksen virkavapaalle,
se on liitteessä 12. Liitteessä 13 on sekä papiston että nuorisotyön puollot. Ottaen huomioon Piiran
elämäntilanteen sekä seurakunnan tilanteen, olisi virkavapaan puoltaminen molempien etu.

Pastori Samuel Paananen on toiminut Piiran sijaisena, ja hoitanut rippikoulupastorin tehtävät erinomaisesti.
Piiran virkavapaan hyväksyminen antaisi hyvälle papille mahdollisuuden jatkaa seurakunnassamme.

Varapuheenjohtaja Purhonen teki kannatetun vastaehdotuksen, että anomusta ei puolleta.
Seurakuntaneuvosto äänesti asiasta, jaa: alkuperäinen esitys, ei: vastaesitys. Äänet jakautuivat seuraavasti:
JAA 8 ääntä (Hinkkanen, Niemi, Ranssi-Matikainen, Pynnönen, Raittinen A, Saario, Huhtinen, Mäkelä), EI 6
ääntä (Sirkiä, Toijonen, Purhonen, Lindholm, Laitinen, Raittinen T) ja TYHJÄ 1 ääni (Jalovaara).
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Äänestyksen perusteella alkuperäinen esitys puoltaa Piiran anomusta ja valita hänen sijaisekseen Paananen
voitti. Lea Purhonen jätti asiasta eriävän mielipiteen (liite 20).

Esitys SN päättää

1) puoltaa pastori Hanna Piiran anomusta ja pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta
Piiralle virkavapautta ajalle 1.2.2016–31.1.2017.

2) pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta pastori Samuel Paanaselle
viranhoitomääräystä ajalle 1.2.2016–31.1.2017.

Päätös SN päätti

1) hyväksyä esityksen.

2) hyväksyä esityksen.

11. Yhteisvastuuvarojen 2015 seurakuntaan jäävien varojen käyttö

Yhteisvastuukeräyksen 2015 seurakuntaan jäävä 10 % tuotto on 785,08 €. Yhteisvastuu kiittää vielä kerran
kaikkia vapaaehtoisia, lahjoittajia ja vastuuhenkilöitä. Yhteisvastuukeräys nosti tänä vuonna keskusteluun
suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsevan köyhyyden. "Köyhyys on totta Suomessakin.”

Tilastokeskuksen mukaan jo lähes 700 000 suomalaista elää köyhyysrajan alapuolella. Usein rahaa ruokaan
tai vaatteisiin ei ole riittävästi. Pahiten köyhyys koettelee yhden huoltajan lapsiperheitä ja työelämän
ulkopuolelle jääneitä, pitkään perusturvan varassa eläneitä yksinäisiä ihmisiä. Monin paikoin apua pyydetään
enemmän kuin sitä pystytään antamaan.

"Yhä pitenevät leipäjonot tuovat näkyväksi sen, etteivät yhteiskunnan normaalit tukiverkot riitä turvaamaan
ihmisten toimeentuloa. Tässä tilanteessa meidän täytyisi ymmärtää, miten kovasti tarvitsemme toinen
toisiamme", Yhteisvastuukeräyksen 2015 esimies, Espoon piispa Tapio Luoma painottaa lähimmäisyyden
merkitystä." Lähestyvä joulu tuo yhteiskunnan eriarvoisuuden esille vielä konkreettisemmin.

Esitys SN päättää, että seurakuntaan jäävä yhteisvastuu 2015 keräyksen 10 % osuus 785,08 €
käytetään seurakuntamme jouluavustuksiin.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

12. Vuosaaren seurakunnan lausunto Helsingin seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta
2016–2018 sekä vuoden 2016 talousarviosta

Seurakuntaneuvoston jäsenille on lähetetty 27.10. sähköisesti Helsingin seurakuntayhtymän toiminta- ja
taloussuunnitelma 2016–2018 ja vuoden 2016 talousarvio sekä Toiminta- ja taloussuunnitelman
henkilökuntaliite 2016–2018. Seurakuntaneuvosto voi antaa lausunnon niistä 13.11. mennessä ennen kuin
yhteinen kirkkovaltuusto tekee siitä päätöksen 26.11. kokouksessaan. Käymme keskustelun lausuntoa varten.

Esitys SN valtuuttaa käymänsä keskustelun pohjalta puheenjohtajan antamaan lausunnon Yhteiselle
kirkkoneuvostolle.

Päätös Esitys hyväksyttiin.
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13. Henkilöstön koulutussuunnitelma 2016

Vuosaaren seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2016 on liitteessä 14. Koulutussuunnitelma
on käsitelty johtoryhmässä 21.10

Esitys SN hyväksyy henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2016.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

14. Rekrytointikielto

Yhteinen kirkkoneuvosto suosittaa Helsingin seurakuntayhtymän seurakuntaneuvostoille rekrytointikiellon
noudattamista Helsingin kaikissa seurakunnissa 1.1.2016 alkaen 12 kuukauden ajan. (Liite 15.)

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

15. Kolehtisuunnitelma ja kolehdinlaskentavuorot ajalle 15.11.–6.12.2015

Liitteessä 16 on Kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma kyseiselle ajalle, jossa on vain yksi vapaa kolehti.
Johtava diakoniatyöntekijämme on esittänyt kolehtia kerättäväksi oman seurakuntamme diakonian
jouluavustuksiin.

Jumalanpalvelukset ovat sunnuntaisin klo 11 Vuosaaren kirkolla, ellei toisin mainita. Tällä jaksolla tarvittavat
kolehdinlaskenta päivät ovat: 15.11. /22.11. /29.11. /6.12.

Esitys SN päättää

1) kerätä 22.11. kolehdin oman seurakunnan diakonian jouluavustuksiin ja näin vahvistaa
kolehtisuunnitelman kyseiselle ajalle.

2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot.

Päätös SN päätti

1) hyväksyä esityksen.

2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot: 15.11. Hinkkanen / 22.11. Hinkkanen /
29.11. – / 6.12. Hertta Sirkiä.

16. Puheenjohtajan päätösluettelo

Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelo 9/2015 (liite 17).

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.
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17. Ilmoitusasiat

a. Seuraavat seurakuntaneuvoston kokouspäivät
7.12. / 25.1. / 15.2. / 14.3. / 11.4. / 9.5. / 6.6.

b. Katukappelin remontti
Katukappelin remontti on valmis. Iltakirkko palaa 12.11. Katukappeliin ja päivystykset alkavat
maanantaina 16.11.

c. Seurakunnan 50-vuotisjuhlakirja
Käsitellään seuraavassa kokouksessa

d. Jäsenprosentti
Vuosaaren seurakunnan jäsenprosentti 1.9.2015: 53,4 %. Jäseniä 18.980.

e. Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit
Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuustojen uudet jäsenet valitaan 9. helmikuuta 2016. Jokainen
jäsen voi asettua ehdolle. Maallikkovaalissa voi asettua ehdolle 18 vuotta täyttänyt seurakunnan
jäsen. Vaalilistoja kokoavat seurakunnissa toimivat valitsijayhdistykset. Ehdokasasettelu päättyy
16.11.2015. Vaalit 9.2.2016 toimittaa varapuheenjohtaja Lea purhonen.

f. HSL:n vastine SN:n palautteeseen
Liitteessä 18 on Helsingin seudun liikenteen vastine neuvoston kirjelmään. HSL ei ole palauttamassa
Satamasaarentien lakkautettua bussipysäkkiä. Jalovaara kertoi myös antaneensa HSL:lle palautetta,
johon vastaus oli samansuuntainen.

g. Diakonian virkojen suunnittelukokoukseen valittiin neuvostosta Marja Lindholm
h. Vastaanottokeskus Vuosaareen

Entiseen hotelli Vuorantaan avataan 10.11. vastaanottokeskus. Tiedotustilaisuus asiasta järjestettiin
Vuorannassa 9.11. klo 18. Seurakunnan edustajana tilaisuudessa oli pastori Antti Pesonen.

18. Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen

Kokouksen pöytäkirja on tarkistettavissa viimeistään kokousta seuraavana sunnuntaina klo 12. Tarkistettu
pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikana seitsemännestä päivästä
alkaen kokouksesta 15 päivän ajan. Ilmoitus tästä julkistetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla kokousta
seuraavana maanantaina.

19. Oikaisuvaatimus/valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.41 yhteiseen
Herran siunaukseen.

Jussi Mäkelä Helena Salo
Puheenjohtaja Sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet

Hanna Ranssi-Matikainen Heikki Pynnönen
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja


